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Test af blyfri riffelammunition til jagt 
 
Danmarks Jægerforbund har efter længere tids ønske, netop fået en aftale på 
plads med Forsvaret om at teste alt fabriksladet blyfrit riffelammunition til jagt, 
som er tilgængeligt på det danske marked. I den forbindelse håber vi, at jeres 
medlemmer som importører vil være med til denne test. 
 
Testen afvikles i samarbejde med sektion for direkte skydning, ved Danske 
Artilleriregiments Sikkerhed- og Ballistikafdeling i Oksbøl, og finder sted i uge 45 
Testen kommer til at indeholde følgende elementer: 

- Terminalballistik på henholdsvis 100, 200 og 300 meter i 10% 
gelatineblokke med dyreskind foran. 

- Terminalballistik på 100 meter i ballistisk sæbe med dyreskind foran. 
 

Alle tests afvikles af forsvarets personel med godkendt udstyr og efter NATOs 
standarder for sådanne tests.  
 
Vi har begrænset testen til at omfatte kaliber 308win og kun fabriksladet blyfri 
riffelammunition som er designet til jagt, da testen ellers vil blive uoverskuelig. 
Det er alment kendt, at mange ammunitionsproducenter anvender kugler som 
OEM komponent, eksempelvis Barnes TTSX, der kan købes under flere navne. Vi 
ønsker som udgangspunkt KUN at teste originalprodukter. Kun i det tilfælde, at 
vi ikke kan teste originalproduktet vil vi teste kuglen i en anden kommercielt 
tilgængelig fabriksladet variant (eksempelvis Sako Powerhead II).  
 
Efter aftale med forsvarets tekniske personel skal der bruges 60 stk. af hver 
projektil type, som ønskes afprøvet og inkluderet i testen. 
 
Alle testresultater og billeder vil efterfølgende blive stillet til rådig, ligesom den 
store artikel, der kommer i Jæger i aprilnummeret 2020, vil blive sendt til 
kommentering hos jer inden bladet sendes til tryk. 
 
I forbindelse med afviklingen i uge 45 vil der efter aftale med undertegnede være 
mulighed for at komme forbi Oksbøl i løbet af testugen og se testen, hvis der skulle 
være interesse for det. 
 
Jeg håber i vil være med til at oplyse de danske jægere om de blyfrie alternativer, 
der findes på markedet. 
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